Záväzné pravidlá propagačnej akcie
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel propagačnej akcie „Hudbou
proti hoaxom“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá akcie (ďalej len „Pravidlá“). V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch,
rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba
toto úplné znenie Pravidiel.

1. Účel súťaže
Účelom súťaže je podpora aktivity Hudbou proti hoaxom, organizácie GLOBSEC. - usporiadateľa súťaže.
Názov súťaže: Hudbou proti hoaxom.

2. Usporiadateľ, organizátor a spracovateľ súťaže
a. Usporiadateľ súťaže – GLOBSEC, so sídlom Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Polus Tower II, Vajnorská 100/B 831 04, Bratislava, IČO:
31 780 920, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
b. Organizátor súťaže: Creative Department s.r.o, Mišíkova 10/A, Bratislava 81106, IČO: 35
817 615, zapísaná na mestskom úrade Bratislava, oddiel: Sro, číslo vložky: 24661/B
c. Spracovateľ súťaže: Creative Department s.r.o, Mišíkova 10/A, Bratislava 81106, IČO: 35
817 615, zapísaná na mestskom úrade Bratislava, oddiel: Sro, číslo vložky: 24661/B
3. Termín a miesto konania súťaže
a. Súťaž prebieha v termíne: od 15. 11. 2018, 10:00 do 25. 12. 2018, 10:00. Výsledky vyhlási Organizátor súťaže dňa 5. 1. 2019 prostredníctvom Facebook postu na fanpage Hudbou
proti hoaxom.
b. Miesto konania súťaže: sociálna sieť Facebook, konkrétne na fanpage Hudbou proti hoaxom, instagramový účet Hudbou proti hoaxom, web hudouprotihoaxom.sk.

4. Účasť v súťaži
a. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území
SR, ktorá sa do súťaže zapojí v čase konania súťaže a to tým, že pridá svoje video na svoj
profil a označí ho hashtagom #hudbouprotihoaxom.
b. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo osobnom vzťahu k organizácii, či k ďalším osobám povereným organizáciou tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb v príbuznom vzťahu (zamestnanci organizátora, ich manželia/manželky, príbuzní v priamej línii, druhovia/družky a/alebo osoby žijúce s takýmito zamestnancami
v spoločnej domácnosti) a ďalej zamestnanci spoločností spolupracujúcich s organizáto-

rom na príprave tejto akcie. Osobám uvedeným v prvej vete tohto odseku nevznikne nárok na akúkoľvek cenu v rámci tejto akcie.
c. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas rodičov alebo zákonný zástupca, pri zachovaní užívateľských podmienok sociálnej siete Facebook. Prostredníctvom písomného súhlasu rodič/zákonný zástupca potvrdzuje, že v prípade výhry
maloletej osoby v súťaži, bude maloletú osobu zastupovať a doprevádzať pri prebratí výhry. V prípade maloletej osoby bude výhra vyplatená zákonnému zástupcovi maloletého.

5. Mechanika súťaže
a. Organizátor vloží na časovú os fanpage Hudbou proti hoaxom sociálnej siete Facebook
príspevok v podobe pesničky s neúplným videoklipom.
b. Účastníci súťaže budú vyzvaní aby natočili krátke video na tému hoaxov, ktoré odznejú v
pesničke a umiestnia ho na svoj profil na sieti Facebook a / alebo Instagram s označením
#hudbouprotihoaxom.
c. Videá od ľudí budú zdieľané na fanpage Hudbou proti hoaxom, odtiaľ budú zdieľané na
web www.hudbouprotihoaxom.
d. Videá od ľudí budú použité na vytvorenie videoklipu k pesničke.
e. Tvorca najkreatívnejšieho videa získa odmenu.
6. Cena v rámci súťaže
Cenou v rámci súťaže je finančná odmena vo výške 500 eur

7. Vznik nároku na cenu
a. O výbere víťaza rozhodne porota Organizátora. Výherca bude vyhlásený (a kontaktovaný
súkromnou správou) behom 10 pracovných dní od konca súťaže.
b. Výherca získava finančnú odmenu vo výške 500eur, ktorú mu odovzdá poverený zástupca
Usporiadateľa.
c. Finančnú odmenu zabezpečuje Organizátor.

8. Spôsob odovzdania ceny
1.
Ak výherca odmietne osobné prebratie výhry alebo ak si výherca nevyzdvihne výhru v priebehu dvoch mesiacov od vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech v poradí ďalšieho účastníka, ktorého vyberie Organizátor.
9. Dane
Výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Z
peňažných cien a výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43). Zrážku
dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je spracovateľ alebo organizátor súťaže, a to pri
výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Základom dane pre daň vy-

beranú zrážkou je iba príjem neznížený o výdavok. Pri vyberaní dane zrážkou sa použije sadzba
dane 19 %.

10. Osobitné podmienky súťaže
a. Za túto súťaž, jej technickú stránku, priebeh, vyhlasovanie ani odovzdávanie cien a ceny
samotné nenesie zodpovednosť spoločnosť Facebook. Súťaž rovnako nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou
nesúvisí.
b. Účastník súťaže súhlasí s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sieti Facebook.
c. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii
(predovšetkým funkčnosť internetového pripojenia a sociálnej siete Facebook).
d. V prípade, že Usporiadateľ alebo Organizátor bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomáhala či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému prípadu príde, bude súťažiaci zo
súťaže vylúčený; to platí aj v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre v rozpore so súťažnými pravidlami, podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair-play.
e. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či výkonom akýchkoľvek
súťažných úkonov, účasti v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.
f. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho s podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
g. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať ich v plnom rozsahu.
h. Účastníci súťaže udeľujú súhlas s tým, že Usporiadateľ aj Organizátor súťaže sú oprávnení používať videá uverejnené pod hashtagom #hudbouprotihoaxom bez akéhokoľvek obmedzenia a na neobmedzenú dobu.
2.
i. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.
j. Účastníci sa na akcii zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, než aké
stanoví organizátor.
k. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie či akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.
l. Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti na tejto akcii
alebo vzniku nároku na cenu v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych prípadoch
o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platnosťou zamestnanec Usporiadateľa na poste Riaditeľ externej komunikácie. Takéto rozhodnutia Riaditeľa
externej komunikácie sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

m. V prípade akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených pravidiel, podvodného získania výhry, porušenia pravidiel sociálnej siete Facebook, porušenia alebo konanie v rozpore
s dobrými mravmi si Usporiadateľ vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž ukončiť, zmeniť
podmienky, neodovzdať prípadnú výhru a bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo vysvetlenia
súťaž zablokovať.
11.

Ochrana osobných údajov
a. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne
číslo účastník súťaže dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas so
spracovaním osobných údajov, a to za účelom realizácie súťaže a na marketingové účely v
zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)
a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon“)
Výherca navyše udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov obsahujúcim aj číslo
bankového účtu, na ktorý mu bude poukázaná výhra.
b. Usporiadateľ aj Organizátor sa zaväzujú uchovávať osobné údaje účastníkov súťaže len
na nevyhnutne dlhý čas spojený s konaním súťaže.
c. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je zákonnou podmienkou zapojenia sa
do súťaže. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu Usporiadateľa, alebo e-mailom na dominika.hajdu@globsec.org. V prípade, ak účastník neposkytne súhlas so spracovaním osobných údajov alebo odvolá svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov v priebehu súťaže, usporiadateľ je oprávnený ho zo súťaže vylúčiť.
d. Účastník Súťaže, ktorý dobrovoľne poskytol osobné údaje, má právo na:
-

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
podľa § 21 Zákona

-

opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov v priebehu spracúvania
podľa § 22 Zákona

-

vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona

-

obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona

-

prenos údajov podľa § 26 Zákona

-

námietku podľa § 27 Zákona

e. Pri uplatňovaní svojich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môže účastník obrátiť na Usporiadateľa písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa alebo emailom na info@jurastore.sk.

f. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi súčinnosť pri uplatňovaní jeho práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Zákona.
g. Usporiadateľ sa zaväzuje, že neprenesie osobné údaje do tretej krajiny.
h. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení použiť na
spracovanie osobných údajov automatizované, čiastočne automatizované alebo iné ako
automatizované prostriedky spracúvania a zhromažďovania osobných údajov v súlade s
právnym poriadkom EÚ a SR.
12.
a.

Ochrana osobnosti

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka
súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, obrazovej snímky, obrazového alebo
zvukového záznamu v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním Výhry (ďalej
všetko spolu len ako „Snímka"), a to pre komerčné a preukazné účely.

b. Účastník súhlasí, že Usporiadateľ je oprávnený použiť Snímku vo všetkých komunikačných médiách a všetkými obvyklými spôsobmi, a že môže Snímku následne upraviť,
spojiť s inými dielami alebo zaradiť do súborného diela.
c.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového,
množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa
vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Snímku Usporiadateľ poskytne.

V Bratislave, 15. 11. 2018

